
  

 

    

 

Apmācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem  „Migr ācija, attīstība un 
cilvēktiesības” 

 
Programma 

10.10.2016., 11.10.2016., 
19.10.2016. un 20.10.2016. 

Norises vieta: Rīgas Kongresu nams, 401. telpa, Kr. Valdemāra ielā 5, Rīga 
 

Darba kārt ība 
1.diena 
10.OKTOBRIS 
Ievads attīstībā un migrācijā 
 
Reģistrācija sākas 8:45 
9:00 – 9:30 Atkl āšana, iepazīšanas, darba kārt ība 

 
9:30 – 10:45 Migrācijas globālais konteksts – Inese Vaivare, Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai, direktore 
10:45 – 11:00 Kafijas pauze 
10.45 – 13:00 Profesionālās un personīgās iespējas un izaicinājumi migr ācijas 

kontekstā - Inese Vaivare/vieslektore Marcelle Bugre, Maltas Migrantu 
patvēruma un atbalsta fonds, projektu attīstības menedžere) 

13:00 – 13:45 Pusdienas 
13:45 - 15:30 Maltas pieredze patvēruma meklētāju  integrācijā - Marcelle Bugre, 

Maltas Migrantu patvēruma un atbalsta fonds, projektu attīstības 
menedžere 

15:15 – 15:30 Kafijas pauze 

15:30 - 16:45  Mediju  loma migrācijas atspoguļojumā – Anda Rožukalne, Rīgas 
Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja 

16:45 – 17:00 Dienas novērt ējums 
 

2.diena 
11.OKTOBRIS  
Cilvēktiesības un izglītība cilvēktiesību jomā – Nataļja Gudakovska un Aleksandrs Milovs, 
biedrība “Līdzdalības platforma” 
9:00 – 10:45 Ievads cilvēktiesībās un izglītībā cilvēktiesību jomā. Teorija un prakse 
10:45 – 11:00 Kafijas pauze 
10.45 – 13:00 Ievads cilvēktiesībās un izglītībā cilvēktiesību jomā. Teorija un prakse 
13:00 – 13:45 Pusdienas 
13:45 - 15:30 Tikšanās ar bēgli – dzīves stāsts 
15:15 – 15:30 Kafijas pauze 
15:45 - 16:30  Sociālās tiesības cilvēktiesību kontekstā  
16:30 – 17:00 Dienas novērt ējums 
 



  

 

    

3.diena 
19.OKTOBRIS 
Migrācija  
9:00 – 10:00 
 
10:00 – 10:45 

Migr ācija Latvij ā: fakti, skait ļi, migrantu grupas, tiesības un vajadzības 
– Līga Vijupe, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu 
nodaļas vadītāja 
Ievads bēgļu tiesībās, līdzšinējie pētījumi par migr āciju Latvij ā - 
Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece. 

10:45 – 11:00 Kafijas pauze 
11:00 – 11:45 
 
 
11:45-12:15 
 
12:15 – 12:45 

Ievads bēgļu tiesībās, līdzšinējie pētījumi par migrāciju Latvij ā - 
Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece. 
 
Filma “B ēgļi.Patvērums Latvij ā” - Sandra Zalcmane, “Patvērums “Drošā 
māja”” vadītāja  (ievads otrajā daļā) 
Praktiskā pieredze darbā ar migrantiem un bēgļiem – Sandra Zalcmane, 
biedrības “Patvērums “Drošā māja””vadītāja, Mira Tsargand cilvēktiesību 
aktīviste 

12:45 – 13:30 Pusdienas 
13:30 – 15:15  Praktiskā pieredze darbā ar migrantiem un bēgļiem – Sandra Zalcmane, 

biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja, Mira Tsargand cilvēktiesību 
aktīviste 

15:15 – 15:30 Kafijas pauze 
15.30 - 16.45 
 
16:00-16:45 
 
 
16:45-17:00 

Praktiskā pieredze darbā ar migrantiem un bēgļiem – Sandra Zalcmane, 
biedrības “Patvērums “Drošā māja””, Mira Tsargand cilvēktiesību aktīviste 
Latviešu valodas aģentūras pieredze darbā ar starptautiskās 
aizsardzības personām - Ērika Pičukāne, Latviešu valodas aģentūras 
Izglītības daļas metodiķe 
Dienas novērt ējums 

4.diena 
20.OKTOBRIS 
Starpkultūru prakse – Liesma Ose, starpkultūru komunikācijas eksperte 
9:00 – 10:30 Es un mani uzskati, satiekot citādo. 

Globālie sociālā darba standarti - sociālais darbs kā cilvēktiesību 
profesija.  

10:30 – 10:45 Kafijas pauze 
10:45 – 13:00 Kult ūru dažādība, cilvēks veido kultūru un kult ūra veido cilvēku 
13:00 – 13:45 Pusdienas 
13:45 – 15:30 Ar ābu sieviete XXI gadsimtā – Ingrīda Kleinhofa, LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes, Āzijas studiju nodaļas vecākais eksperts 
Diskusija par arābu pasauli, kultūru, stereotipiem – Abdelhamids 
Elmarya, Arābu kultūras centra direktors 

15:30 – 15:45 Kafijas pauze 
15:45 – 16:30 
 
 
16:30 – 17:00 

Rīcības modeļi:  atbalsts akulturācijā, kultūrsensitīva prakse, spēka 
perspektīva un klienta vadīts gadījuma risināšanas vai rehabilitācijas 
process. 
Dienas un programmas novērt ējums 


